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ค าน า 

  จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ 
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด                 
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา                 
และการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบ
โจทย์ต่อปัญหา หรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้ เกิดการ             
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต                          
(Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ เป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ               
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน                       
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม นานาอารยประเทศ 

  ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิด เป็นรูปธรรม จึงรายงานผลการด าเนินงาน                      
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563                               
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (รอบ 6 เดือน)  

 

 

 
     รายงานผลการด าเนินงาน 

 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (รอบ 6 เดือน) 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 1 

บทน า 

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ               
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส
น าไปสู่การฉ้อฉลที่ไม่ควรเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนด้วย และเป็นการทบทวนกลไก              
ที่ด าเนินการในการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ขององค์กรว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากน้อยเพียงใด 

  การทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ พบว่า ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นทางการที่แสดงให้เห็นถึง
ความเกี่ยวข้องกับการทุจริตในองค์กร ปัจจัยที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริต ได้แก่ การให้บริการ สาธารณะใน
ท้องถิ่นเอง ซึ่งเกิดจากการกระจายอ านาจที่มีกฎหมาย ระเบียบก าหนดภารกิจให้ท้องถิ่นต้องท า  ดังนั้น การแสวงหา
ผลประโยชน์จากการจัดบริการสาธารณะที่มีงบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนอาจมีช่องว่างที่ เป็นจุดเสี่ยงต่อการทุจริตได้ 

ลักษณะการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวม จ าแนกได้ ๔ ข้อ ดังนี้ 

  ๑. การทุจริตจากการเบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจเกิดจาก
กฎหมาย ระเบียบ ที่สร้างขั้นตอนความยุ่งยากต่อการเบิกจ่าย และลักษณะเฉพาะของบุคคลที่อาจแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงความต้องการส่วนบุคคล 

  ๒. การทุจริตต่อการรับบุคคลเข้าท างานในองค์กร  

  3. การทุจริตที่เกิดจากของว่างทางกฎหมาย  

  ๔. การทุจริตที่อาจเกิดจากการใช้อิทธิพลของผู้มีอ านาจทางการเมือง 

สาเหตุ และปัจจัยที่อาจน าไปสู่การทุจริต สามารถสรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี้  

  กลยุทธ์ (Strategy) คือ การวางแผนกิจกรรมภายในองค์กรเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การก าหนดโครงการกิจกรรม เพ่ือให้เกิดการบริการสาธารณะแก่ประชาชน แต่อาจเกิดการแทรกแซงโดย อิทธิพล
เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมตามแผนขององค์กรที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ได้ด าเนินการ ตามแผนที่วาง
ไว้ เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใดได้รับประโยชน์ 

  โครงสร้างองค์กร (Structure) คือ ลักษณะโครงสร้างขององค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อาจเกิดการใช้อ านาจในทางที่มิชอบให้มีการทุจริตในหน้าที่ราชการได้ในหลายทาง 

  สไตล์ (Style) สไตล์ในการท างานของผู้บริหาร มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้บริหาร 
ระดับสูง จะมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์กร หากผู้บริหารมีวิธีการท างานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย                   
ระเบียบที่เก่ียวข้อง หาวิธีการหลบหลีก และแทรกแซงเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ อาจท าให้เกิด
การทุจริตได้ 

  ระบบ (System) ในที่นี้อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการทุจริตได้หากขาดการมีส่วนร่วมเพ่ือความ 
โปร่งใสอย่างเพียงพอ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบงบประมาณ ระบบการจัดซื้อ ระบบในการสรรหาและ คัดเลือก
พนักงาน ระบบในการฝึกอบรม ตลอดจนระบบในการจ่ายผลตอบแทน 

  บุคลากร (Staff) หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรที่อาจเกิดช่องว่างในการใช้ระบบอุปถัมภ์                   
เอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือพวกพ้องได้ 



 
 

  ทักษะ (Skill) เป็นการพิจารณาถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรในท้องถิ่นที่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนินงาน หรือกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องอาจส่งผลต่อการตัดสินใจทุจริตได้ 

  ค่านิยม (Shared Value) ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ที่เน้นวัตถุนิยมอาจเป็นส่วนหนึ่ง             
ทีท่ าให้เกิดการทุจริตได ้

๒.หลักการและเหตุผล 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ 
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ตามที่คณะกรรมการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี 
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 
๓ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

  ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับได้ก าหนดแนวทางที่ 
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น มี ๓ แนวทางการพัฒนา
ด้วยกัน ดังนี้ 
  ๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  

  ๒. แนวทาง การพัฒนาด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร  

  ๓. แนวทาง การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพ่ือรองรับกิจกรรม 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพลับ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย                         
จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมตรวจติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งปลูกจิตส านึกค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                    
ทุกรูปแบบให้แก่ประชาชน เ พ่ือให้การด า เนินงานเกิดเป็นรูปธรรม มีทิศทางการด า เนินงานที่ชัดเจน                             
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขึ้น 

 



 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

  ๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ให้มีการ 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความเข้มแข็งบริหารราชการ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต 

  ๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพิจารณาด าเนินกิจกรรม ในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาการ 
ทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่และเสริมสร้างทัศนคติ               
ค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรมสังคมสุจริตด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและการมีส่วนร่วม             
ในการป้องกันการทุจริต 

  ๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยัง 
หน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

  ๔. เพ่ือเสริมสร้างเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน                  
ต าบลหนองพลับ 

๔. เป้าหมาย 

  ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ ลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

  2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  

  ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

  1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความเข้มแข็งใน                   
การบริหารงานราชการเพ่ือให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้ องกันการทุจริต                  
ในเชิงรุกและยั่งยืน 

  ๒. ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม ท าให้คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ รวมถึงประชาชนในเขต ต าบล
หนองพลับ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและประเทศ และมีทัศนคติค่านิยมใน ความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และด าเนินชีวิตด้วยความ พอเพียง 

  ๓. ใช้เป็นแนวทางในการขยายผลหรือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่น 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

กรอบการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพลับ มีกรอบการด าเนินงาน ๔ มิติ ดังนี้ 

 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ ให้บังเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  ๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

  ๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์                   
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  ๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

  ๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

  ๑.๒.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

  ๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  

  1.๓.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

  1.3.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  

 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

 ๒.๑. แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

  ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ         
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย 

  ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์                    
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความ พึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 



 
 

 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  ๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  ๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ     
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์ 

  ๒.๔.๑ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

  ๒.๔.๒ ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

  ๒.๔.๓ ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๒.๕ มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  ๒.๕.๑ ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

  ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

  ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอ้บังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 

  ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ การ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

  ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย                 
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

 



 
 

  ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

  ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึ ง               
การได้รับ ระยะเวลา และผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๓.๓.๑ การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
  ๓.๓.๒ การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

  ๓.๓.๓ การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

  ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

  ๔.๑.๒ มีการติดตามระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ 
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทาง                   
ทีส่ามารถด าเนินการได ้

  ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

  ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทางทรัพย์สินของทางราชการ 

  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

  ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ 
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

  ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

  ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการทุจริต  

  ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 



 
 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 
ตารางรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี

 (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ (รอบ 6 เดือน)  

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 

 


